ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดน

แผนบูรณาการ: 2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด

ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชายแดนภาคใต้
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
บริหารจัดการ
1. โครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนือ่ งให้กับทายาทผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

2,023.8626
469.8823
132.0072

นักเรียนทุนการศึกษา 7,960 คน
แบ่งเป็น
- ระดับ กศน./เด็กเล็ก/อนุบาล
ปอเนาะ จานวน 553 คน x 6,000
บาท = 3,318,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา 2,979 คน
x 7,000 บาท = 20,853,000 บาท

สถานศึกษาทีม่ ีนกั เรียน นักศึกษา จานวนผู้ทไี่ ด้รับความช่วย
ศึกษาตั้งแต่ประถม จนถึง
เหลือทุนการศึกษาในพืน้ ที่
อุดมศึกษา
และนอกพืน้ ที่ จชต.

ต.ค.58-ก.ย.59

85.9920

สป.

2.2

1

5

พ.ย.59

0.2610

สป.

2.2

1

5

1.2456

สป.

2.2

1

5

- ระดับมัธยมศึกษา 2,508 คน
x 12,000 บาท = 30,096,000บาท
- ระดับอุดมศึกษา 1,296 คน
x 25,000 บาท = 31,725,000บาท
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ผู้บริหารทางการศึกษา

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส

จานวนหน่วยงานการศึกษา

ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2560

ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผน
พัฒนาการศึกษาจากหน่วยงาน
ศึกษา/สถานศึกษา จชต.
สังกัด สช. กศน. สพฐ สอศ.

จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา 4 อาเภอ

นาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาการ
ศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปสู่การปฏิบตั ิ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล

จานวนผู้บริหารทางการศึกษา ครู นัต.ค.59-ก.ย.60
กเรียน
นักศึกษา กรรมการสถาน

และมหาวิทยาลัยใน จชต.
และ สป.เดิม จานวน 40 คน
3. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ผู้บริหารทางการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มเป้าหมาย

3. บุคลากรทางการศึกษา

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

จังหวัดสงขลา 4 อาเภอ

ศึกษา และประชาชน มีความ
พึงพอใจในนโยบายตามแผน
พัฒนาการศึกษาเพิม่ ขึน้

เจ้าหน้าทีจ่ าก กอ.รมน.ภาค 4
ส่วนหน้า, สมช. ศอ.บต. และ
หน่วยงานใน ศธ.จานวน 60 คน

ส่วนกลางและจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา
4 อาเภอ

ระดับความสาเร็จของงาน
/โครงการ ทีบ่ รู ณาการการ
ดาเนินงานร่วมกับฝ่ายการ
ศึกษาและฝ่ายความมั่นคง

ต.ค.59-ก.ย.60

0.3343

สป.

2.2

1

5

1. ผู้บริหารทางการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษา
4. นักเรียนและนักศึกษา
5. กรรมการสถานศึกษา

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา 4 อาเภอ

ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ 2560

ต.ค.59-ก.ย.60

0.9595

สป.

2.2

1

5

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา

บุคลากรจากหน่วยงานการ
ศึกษา/สถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ เพิม่ ขึน้

ก.พ.-เม.ย.60

0.3192

สป.

2.2

1

5

4. นักเรียนและนักศึกษา
5. กรรมการสถานศึกษา
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
พืน้ ที่ จชต. สังกัด ศธ.ส่วนกลาง
และ พืน้ ที่ จชต. จานวน 330 ราย
4. โครงการประสานแผนบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฎิบตั ิการ ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษา จชต.เพือ่ ความมั่นคง
(ร่วมกับ ศอ.บต., กอ.รมน.,สมช.) ประจาปี งบประมาณ 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. โครงการติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ 2560

ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
พืน้ ที่ จชต. สังกัด ศธ.ส่วนกลาง
และ พืน้ ที่ จชต. จานวน 130 ราย
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาและประเมินผล
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิงาน
ด้านการวางแผนการศึกษาทุกสังกัด
ของ ศธ. ในพืน้ ที่ จชต.
จานวน 40 คน

7. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรุงเทพ และพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ระดับความสาเร็จการพัฒนา
การศึกษาใน จชต.

ต.ค.59-ก.ย.60

0.4690

สป.

2.2

1

5

ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. ผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ด้รับการ
แต่งตั้งและผู้บริหารทุกสังกัดใน ศธ.
จานวน 40 คน

8. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการเยี่ยมเยียนครอบครัวช่วยเหลือ
ทายาทผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

1. นักเรียนทุนฯ
2. ผู้ปกครองของนักเรียนทุน

หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชาย

จานวนนักเรียนทุนฯ
ผู้ปกครอง และบุคลากรทาง

ก.พ.-ส.ค.59

0.6000

สป.

2.2

1

5

ชายแดนภาคใต้ (นอกพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้)

3.เจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบการดูแล
เยียวยานักเรียนทุนฯ มีนกั เรียน

แดนภาคใต้ และในส่วนภูมิภาค
อื่น ๆ ทีด่ ูแลนักเรียนทุนฯ

การศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานการเยียวยา

ทุนฯ อยู่ในทุกสังกัด
รวมทัง้ สิ้น 100 ราย

และผู้ปกครองทีม่ ีภูมิลาเนา
อาศัยอยู่ปจั จุบนั

ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

9. โครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนือ่ ง
ทายาทผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนือ่ ง
ทีเ่ ป็นทายาทผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา
ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

สถานศึกษาทีม่ ีนกั เรียน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

ต.ค.58–ก.ย.59

0.6560

สป.

2.2

1

5

ต.ค.58–ก.ย.59

2.9120

สป.

2.2

1

5

11. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงานพัฒนาการศึกษา จชต.

ต.ค.58–ก.ย.59

0.4563

สป.

2.2

1

5

12.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ยกระดับการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
13. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา

ต.ค.58–ก.ย.59

0.5550

สป.

2.2

1

5

ต.ค.58–ก.ย.59

0.7000

สป.

2.2

1

5

ต.ค.58–ก.ย.59

0.1450

สป.

2.2

1

5

นักศึกษา ศึกษาตั้งแต่ประถม
จนถึงอุดมศึกษา

ชายแดนภาคใต้ รวมจานวน
160 คน
10. โครงการพัฒนาระบบรายงานและการประสานงานช่วยเหลือเยียวยา
นักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. นักเรียนทุนฯ
2. เจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบการ
ดูแลเยียวยานักเรียนทุนฯ มีนกั เรียน
ทุนฯ อยู่ในทุกสังกัด รวมจานวน
800 คน

14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ระบบการรายงานการดาเนินงาน
ออนไลน์ตามแผนบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลสาเร็จการดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนทุนการ
ศึกษารายปีต่อเนือ่ งให้มี

(ระบุเดือน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คุณภาพชีวิตทีด่ ีขนึ้

หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชาย
แดนภาคใต้ และในส่วนภูมิภาค

-

อื่น ๆ ทีด่ ูแลนักเรียนทุนฯ
และผู้ปกครองทีม่ ีภูมิลาเนาอาศัย
อยู่ปจั จุบนั

จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
ภาคีเครือข่าย

1. ผู้ใช้ระบบการรายงานผล
การดาเนินงานออนไลน์
ร้อยละ 80 ตรงกับความต้อง
การและพึงพาใจในระบบการ

ประจาปีงบประมาณ 2560
2. จัดทาข้อมูลเชิงคุณภาพเพือ่ เป็น
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแนว
ทางพัฒนาคุฤณภาพการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับภาคี
เครือข่าย จานวน 2 ครั้ง 75 คน
3. สะท้อนข้อมูลเชิงคุณภาพเพือ่

รายงานข้อมูล และรายงาน
ข้อมูลได้ทนั เวลาทีก่ าหนด
2. หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัด ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการจัดทาข้อมูลเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับหน่วยงานการศึกษา

ระบบ
3.หน่วยงานทางการศึกษาทุก

ทุกระดับ จานวน 1 ครั้ง 130 คน

สังกัดทุกระดับ ร้อยละ 80
นาข้อมูลเชิงคุณภาพไปใช้ใน
การวางแผนการทางานอย่าง
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

มีคุณภาพ

15. โครงการพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงเหมาะสมกับพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียนทุกสังกัดทัง้ ในและ
นอกระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึน้

ต.ค.58–ก.ย.59

20.9255

สป.

2.2

1

5

16. โครงการพัฒนาการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

นักเรียนทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ นาเสนอ
สภาพความเป็นอยู่แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความร่วมมือทางววิชาการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุน
ในและต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วม
พบปะพูดคุย ได้แสดงความ
คิดห็น สภาพความเป็นอยู่
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ

ต.ค.58–ก.ย.59

2.3720

สป.

2.2

1

5

ต.ค.58–ก.ย.59

2.4792

สป.

2.2

1

5

ต.ค.58–ก.ย.59

5.0000

สป.

2.2

1

5

เสริมสร้างความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศ จานวน 1,000 คน

แนะแนวทางแก้ปญ
ั หา
นักเรียนทัง้ ในและต่างประเทศ
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุน
ในและต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม มีขวัญ กาลังใจ
มีแรงบันดาลใจทีจ่ ะศึกษา
ให้จบการศึกษามีความรัก
ประเทศไทย สานึกรักท้องถิน่
และกลับมาพัฒนาพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีกับ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐ

17. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทา

เยาวชนนอกระบบ นักเรียน
/นักศึกษา ทีจ่ บการศึกษาไปแล้ว
ยังไม่มีอาชีพ ผู้ปกครองนักเรียน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
จานวน 2,000 คน

พืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ร้อยละ 80 ของประชาชน
เยาวชน นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษาได้รับบริการ
วิชาการ มีความสนใจเรียน
ต่อสายอาชีพ ได้รับโอกาสการ
ศึกษาต่อในระดับทึส่ ูงขึน้
มีการประกอบอาชีพและ
มีรายได้

18. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพือ่ เข้าใจด้านการศึกษา

1. จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์การ

จังหวัด140
ชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สถานศึกษา

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ดาเนินงานด้านการศึกษา
2 เดือนครั้ง ครั้งละ 1,000 ฉบับ
และจัดทาวีดีทศั น์ประชาสัมพันธ์
ผลการพัฒนาการศึกษา จชต. ให้ได้
รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
รับทราบผ่านสื่อโทรทัศน์4 ครั้ง

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

ประชาชน ทีไ่ ด้รับทราบถึง
กิจกรรมโครงการทีด่ าเนินการ
ผลการดาเนินการ และแผน
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90
พึงพอใจ

2. ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ สื่อ
มวลชน ป้ายไฟวิง่ ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
โครงการ หน่วยงาน เทศกาล และ
วันสาคัญต่าง ๆ
3. กิจกรรม ศปบ.จชต. พบสื่อ
มวลชนและนักประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ปีละ 2 ครั้ง
4. จัดทาสกุ๊ปและเผยแพร่สารคดี
การศึกษา จชต. 6 ครั้ง
5. จัดเวทีประชาขน 4 ครั้ง
6. จัดทาสื่อวิดีทศั น์
19. โครงการตรวจราชการและติดตามผลการดาเนินงาน
ของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ดาเนินการจัดประชุมตรวจราชการ
และติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มภารกิจ
งานการศึกษาศาสนาและ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.58–ก.ย.59

5.6256

สป.

2.2

1

5

สป. (สช.)

2.2

1

5

ศิลปวัฒนธรรม และรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ จากผู้บริหารการศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เดือนละ
2 ครั้ง ๆ ละ 200 คน

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ค่าครุภัณฑ์ และค่าทีด่ ิน/สิ่งก่อสร้าง

287.6454
พืน้ ทีจ่ ัง141
หวัดชายแดนภาคใต้

จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากร

ต.ค.59-ก.ย.60

31.0500

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

1.1 เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

15 แห่ง

ทางการศึกษาและผู้เรียน
โรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
(116,710 คน)

2. โครงการอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)

300 คน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

15.0000

สป. (สช.)

2.2

1

5

3. โครงการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชน
ทีจ่ ัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ

198 แห่ง

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

1.0772

สป. (สช.)

2.2

1

5

30 แห่ง

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

1.7378

สป. (สช.)

2.2

1

5

5. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

15 แห่ง

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

5.6983

สป. (สช.)

2.2

1

5

6. โครงการอุดหนุนพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน

230 คน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

2.0230

สป. (สช.)

2.2

1

5

7. โครงการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

92,037 คน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

136.6317

สป. (สช.)

2.2

1

5

8. โครงการอุดหนุนเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

92 แห่ง

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

43.1411

สป. (สช.)

2.2

1

5

9. โครงการอุดหนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในศตวรรษที่ 21

สถานศึกษาเอกชน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

21.2863

สป. (สช.)

2.2

1

5

10. โครงการอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานศึกษาเอกชน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค.59-ก.ย.60

30.0000

สป. (สช.)

2.2

1

5

สป. (กศน.)

2.2

1

5

หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ

ศาสนาอิสลาม

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. โครงการเติมปัญญาสร้างความรุ้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

50.2297
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
ให้กับครูอาสาสมัครประจาสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ จานวน 379 คน

กศน.จังหวัด 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
142

ร้อยละ 80 เยาวชนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีขนึ้ มองเห็นช่องทางในการ

ต.ค.59-ก.ย.60

16.0790

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

และโต๊ะครู บาบอในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ. จานวน 448 คน
(แห่งละ 1 คน) รวมทัง้ สิ้น 827 คน
2.อบรมทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
จานวน 9,856 คน

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

ประกอบอาชีพ สามารถดารง
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและใช้ใน
ชีวิตอย่างมีความสุข

3. เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ 1,792 คน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ จานวน 448 แห่ง
(1 แหล่ง : 1 ปอเนาะ)
2. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส

นักเรียนโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 7
และรุ่นที่ 8 จานวน 120 คน
(รุ่นละ 60 คน)

พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ 100 ของเยาวชนได้รับ
การฝึกอาชีพตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนาความรู้
ทีไ่ ด้รับไปประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

ต.ค.59-ก.ย.60

3.3000

สป. (กศน.)

2.2

1

5

3. โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บา้ นชายแดนใต้

1.ประชาชนทัว่ ไปจานวน 2,115คน
(ส่งเสริมภาษาไทย)
2. บุคลากรทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทีม่ าปฏิบตั ิงานในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนใต้ จานวน 1,940 คน

พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ต.ค.59-ก.ย.60
โครงการใช้ภาษาไทยเพือ่ การ
สืและภาษาอั
่อสารมลายูงถกฤษ
นิ่ มลายู
กลาง
สามารถใช้
ภาษาทีห่ ลากหลาย
เพื
2.ร้อ่ อการสื
ยละ ่อ80สารในชี
ของผูว้เข้ิตาประจ
ร่วม าวัน

12.7200

สป. (กศน.)

2.2

1

5

2.2167

สป. (กศน.)

2.2

1

5

โครงการ
มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บา้ น ได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านทีห่ ลากหลาย

(ส่งเสริมภาษามลายูถนิ่ )
3. เยาวชน/ประชาชน/ผู้นาศาสนา/
ผู้นาชุมชน/ ผู้นาท้องถิน่
จานวน 13,040 คน (ภาษาอังกฤษ/
ภาษามลายูกลาง)
4. โครงการรินน้าใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้

1. เยาวชน กศน.ชายแดนใต้ ระดับ

สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,000 คน
2. จัดนิทรรศการทางวิชาการ

ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา เป้าหมาย ทีผ่ ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ

ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหลัก
จานวน 5 แห่ง (จังหวัด 1 แห่ง)
ได้แก่ สานักงาน กศน.จังหวัด
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1. ร้อยละ 90 ของกลุ่ม

ในรายวิชาหลักเพิม่ มากขึน้
2. ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
เป้าหมายสามารถนาความรู้ไป

ต.ค.59-ก.ย.60

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา
3. สื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา
หลัก จานวน 1,000 ชุด

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

1. อบรมอาชีพตามหลักปรัชญา

การดาเนินงานอันเนือ่ งมากจากพระราชดาริสู่ประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เศรษฐกิจพอเพียงจานวน 2,960คน
1) ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด.
จานวน 600 คน
2) สมาชิกผู้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของฟาร์มตัวอย่างโครงการ

โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดความตระหนักในการ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการดารงชีพตามหลัก

พระราชดาริฯ รวม 1,550 คน
3) ครอบครัวคุณธรรม 1,140 คน
2. จัดตั้ง/พัฒนา ศูนย์เรียนรู้อาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 31 แห่ง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อันนาไปสู่การทาบัญชี
ครัวเรือน ลดรายจ่ายและ
สร้างรายได้ ให้กับตนเองและ
ครอบครัว

เยาวชนนอกระบบโรงเรียน

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

พัฒนาตนเองและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับทีส่ ูงขึน้ เพิม่ มากขึน้

5. โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล

6. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
4,500 คน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

ต.ค.59-ก.ย.60

4.3300

สป. (กศน.)

2.2

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

2.7720

สป. (กศน.)

2.2

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

5.3880

สป. (กศน.)

2.2

1

5

นอกระบบโรงเรียนและ
เครือข่ายมีความสัมพันธ์โดย
ใช้กีฬาเป็นสื่อ
2. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
นอกระบบโรงเรียนและ
เครือข่ายมีโอกาสให้เรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มีสุขภาพ
ทัง้ ด้านรางกาย จิตใจ รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
3. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
นอกระบบโรงเรียนได้เข้าสู่
อาชีพเพือ่ การมีงานทา

7. โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้

เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้
จานวน 3,520 คน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
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1.ร้อยละ 80 ของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

ได้รับทักษะองค์ความรู้ตาม
กระบวนการลูกเสือและ
ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ร้อยละ 80 ของเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
พัฒนาทักษะชีวิต การรู้จัก
สิทธิและหน้าที่ และการสร้าง
จิตสาธารณะในรูปแบบกิจการ
ลูกเสือ กศน.ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
8. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพือ่ คนชายแดนใต้

นักเรียนนักศึกษาทัง้ ในและ
นอกระบบ ตลอดจนประชาชน
ทัว่ ไปทีส่ นใจ จานวน 20,000 คน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้
รับความรู้เกิดทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์
การพัฒนาอาชีพและ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
เห็นความสาคัญของกาเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
นาความรู้ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
อาชีพไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้และสามารถปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
เกิดกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ และด้านอาชีพ
นาไปพัฒนาตนเองได้เต็ม

ต.ค.59-ก.ย.60

3.4240

สป. (กศน.)

2.2

1

5

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

ตามศักยภาพ
2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม
- พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียน
และสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล และ 4 อาเภอ
ของจังหวัดสงขลา (จะนะ
นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา)

3 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
1. ประชาชนจังหวัดชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคใต้ได้รับการบริการด้าน
สถานศึกษาทีร่ ับนักเรียนทุน
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ วิชาชีพ 15,000 คน
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับ
หมู่บา้ นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ปวช. และ ปวส. เพิม่ ขึน้ จาก
หมู่บา้ นประมงชายฝั่ง
ปีทแี่ ล้ว 2,380 คน
หมู่บา้ นยากจน หมู่บา้ นสันติสุข 3. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลักสูตร ร้อยละ 100
4. นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2
ผ่าน การประเมินมาตรฐาน
ร้อยละ 90
5. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ร้อยละ 85

ต.ค.59-ก.ย.60

683.8870

สพฐ.

2.2

3

5

ต.ค.59-ก.ย.60

335.9887

สอศ.

2.2

3

5

ต.ค.59-ก.ย.60

63.8100

สกอ.

2.2

1

5

5 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ

ต.ค.59-ก.ย.60

3.0000

ม/ส

2.2

1

5

6 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดน

ต.ค.59-ก.ย.60

464.7946

ม/ส

2.2

1

5

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันตวิธี

ต.ค.59-ก.ย.60

2.5000

ม/ส

2.2

1

5

กิจกรรมหลัก พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ อาชีพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
5. ส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ส่งเสริมการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง

4 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ 80

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
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เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

ระบุเวลา

พื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

(ระบุเดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ของแผนพัฒนาฯ
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12

นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

น. 2
2600.513

ยุทธ 1
ยุทธ 3
1,580.6373 1,019.8757

-

-
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ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

-

-

149

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

150

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

-

151

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

152

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

-

-

-

-

153

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

154

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

155

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

156

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.

-

-

-

-

-

157

ข้อ)
จุดเน้น
รมว. ศธ.
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